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Ensemble Bachfreunde (Hofzaalconcert, zondag 6 maart)

Belonend
Beste Vriend(inn)en,
Dit jaar is het eerste
volledige jaar dat het
Cultuurbedrijf operationeel is. Dat de
functies elkaar goed
aanvullen blijkt al bij de
Juniorprijs. Niet alleen
de traditionele beeldende kunsten hebben
een plaats in het project maar er is óók
ruimte voor dans, muziek en performance.
De jonge generatie pakt dat moeiteloos
op en vernieuwingen zijn daarbij vanzelfsprekend. Het Markiezenhof opent óók letterlijk de vensters naar de buitenwereld. Zo
gaan de luiken van de Hofzaal en de kleine
Binnenplaats, naar de Steenbergsestraat,
open. Het gebouw wordt daarmee
uitnodigend. Wie naar binnen kijkt, raakt
nieuwsgierig en wil méér weten. Ook voor
ons, als Vriendenstichting, is het belangrijk
om onze band met de samenleving te versterken. We zien dat door de vernieuwde
website en de social media nieuwe Vrienden zich aanmelden. Bij de Vriendenavond
van oktober mochten we de ondersteuners begroeten. Niet alleen donateurs
maar ook betrokken cultuurliefhebbers
die een schenking hebben gedaan, zoals
mevrouw Feber. Zij schonk een waardevol
schilderij en werd daarmee ‘Vriend voor
het Leven’. Een schenking die het museum
ten goede komt én de schenkster fiscaal
voordeel oplevert. Goed doen wordt in
meerdere opzichten beloond!
Frans van Dongen
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof
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Het nieuwe logo van het
Cultuurbedrijf, dat sinds
januari gebruikt word.
Dit voorjaar zal ook
het beeldmerk van Het
Markiezenhof een nieuw
jasje krijgen.

Cultuurbedrijf krijgt gezicht
In 2015 heeft de gemeente besloten om Het Markiezenhof onder te
brengen in het Cultuurbedrijf. Samen met schouwburg De Maagd, het
CKB en de Gevangenpoort maakt het stadspaleis deel uit van dit nieuwe
‘cultuurcluster’. Het Cultuurbedrijf heeft inmiddels ook een eigen logo,
dat in januari is gepresenteerd. En dit voorjaar zal ook het beeldmerk van
Het Markiezenhof een nieuw jasje krijgen. Zo krijgt het Cultuurbedrijf
letterlijk méér gezicht...
Door alle cultuurfuncties onder te brengen in één organisatie, ontstaat er
meer eenheid in het Bergse cultuurbeleid. Dat past ook bij de gemeentelijke
Cultuurvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Voor Het Markiezenhof
biedt dat nieuwe kansen. Zo is in de maanden oktober en november 2015 een
proef uitgevoerd, waarbij de gehele benedenetage gratis toegankelijk was. “De
eerste resultaten zijn positief”, zegt PR-woordvoerdster Sophie de Ripainsel. De
komende periode zal blijken hoe de inéénvlechting van de cultuurdiensten
verder vorm krijgt. De archieffuncties verdwijnen uit het museum en gaan
naar de nieuwe Regionale Archiefdienst in de vroegere Jeugdbiblioteek. Ook
de werkplekken van de 10 archiefmedewerkers verhuizen mee. Het is nog niet
bekend wat er met de vrijkomende ruimten gaat gebeuren.

Aanmelden als Vriend van het Markiezenhof?

www.vriendenmarkiezenhof.nl

Juniorprijs 2016: ‘Turn the key’
Dit voorjaar kunnen jongeren van 11 tot en met 18 jaar opnieuw meedingen naar de Juniorprijs
der Markiezen. Tot donderdag 7 januari was het mogelijk om in te schrijven voor de 4e editie van
deze prijs, en daarbij een ontwerp in te dienen. De werkgroep maakte vervolgens een selectie van
deelnemers die door kunnen naar de finale. Het was een lastige klus om keuzes te maken, want de
kwaliteit was ook ditmaal hoog! Alle inzenders hebben inmiddels bericht gekregen of ze behoren
bij de categorie die door kan gaan, of bij de groep die is afgewezen.
Dit voorjaar staan alle creatieve uitingen zes weken lang in Het
Markiezenhof, worden proza en poëzie gepresenteerd of worden voorstellingen gegeven. Voor de deelnemers zijn daarbij
enkele data van belang:
•
•
•
•
•

replica van de Gouden Beloningspenning. Daarnaast zijn er voor
de winnaars drie geldprijzen (€300, €200 en €100) beschikbaar.
Ook dit jaar is er natuurlijk de Publieksprijs (€150).
Het thema is: ‘Turn the key; you know more than you know you
know’. Centraal staat de mens die zelf in actie komt, die veel meer
weet en kan. En daardoor zelf invloed heeft op de wereld en
de geschiedenis. Maar dan moet je wél je eigen krachten eerst
ontdekken...

11 april: inleveren geselecteerd werk;
11 t/m 18 april: opbouw expositie;
20 april: opening expositie (14.00 uur);
20 april t/m 3 juni: expositie van inzendingen;
18 mei: prijsuitreiking (14.00 uur tot 15.00 uur).

De Vrienden van het Markiezenhof zijn initiatiefnemer én
sponspor van de Juniorprijs der Markiezen. De Gouden Beloningspenning wordt aangeboden door edelsmid ArtObject.

FOTO’S TRUDY VROLIIJK / CLAARTJE RIJKERS

Meedoen kan als individu of in groepsverband, in vier categoriën: Beeldend, Dans & Muziek, Proza & Poezie, Techniek. Een
vakjury en het publiek bepalen tenslotte welke werken voor
een prijs in aanmerking komen. Uiteraard is er als hoofdprijs de
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Annemarieke van Peppen, aan het werk in haar tijdelijke atelier in Het Markiezenhof. Foto & tekst: Hans-Jorg van Broekhoven / KijkopBergenopZoom.nl

‘Het mag geen trucje worden’
Onder de noemer ‘Beweeg Me’ heeft Annemarieke van
Peppen tot 10 juni een tijdelijke werkplek annex atelier en
fotostudio in de middelste tuinzaal van Het Markiezenhof
ingericht. In de zaal ernaast is een expositie te zien van portretten en stop-motion installaties van dit ‘social comunity’
project. Iedereen is fotogeniek, dat moet vooral blijken uit
het werk van de gedreven kunstenares.
Annemarieke fotografeert mensen het liefst zo ‘echt’ mogelijk.
In een tijdsbeeld dat gedomineerd lijkt door uiterlijk vertoon,
waarin mensen op social media vooral hun best doen zo geslaagd mogelijk voor de dag te komen, zoekt deze fotografe de
innerlijke kracht. Het levert momentopnamen op die mensen
tonen zoals ze zijn, in al hun imperfecte schoonheid. “Lelijke
mensen bestaan niet”, is het uitgangspunt. Geen opsmuk, geen
luxe decors, hoogstens een echt persoonlijk voorwerp met een
verhaal erbij en verder vooral levensechte portretten.
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Ze maakte eerder een serie in haar Lepelstraatse studio en werd
naar aanleiding daarvan gevraagd om dit in Het Markiezenhof
te komen doen. Bijna een half jaar zal ze daar mensen ontvangen om ze te vereeuwigen op haar eigen wijze: zo authentiek
mogelijk. “Weg met dat overdreven perfecte beeld! Ik wil geen
geposeerde foto’s maar ontspannen gezichten tonen die wat te
vertellen hebben. En ik wil graag een dwarsdoorsnede laten zien
van een samenleving.”
Fort-Zeekant
Annemarieke is in overleg met Stadlander uitgekomen op een
aanvullend project in de wijk Fort-Zeekant. Ook hier heeft Annemieke sinds 10 januari een tijdelijke werkplek gevonden in het
wijkcentrum en gaat ze samen met bewoners op zoek naar een
passende invulling van het ‘Beweeg Me’-project op locatie. Ze is
hier twee dagen per week aawezig om met buurtbewoners te
praten en te kijken hoe ze elkaar kunnen fotograferen. Dat kan

Eindhoven
Het project duurt ongeveer een half jaar en kan rekenen op
serieuze interesse vanuit andere steden. De expo in Het Markiezenhof verhuist in februari zelfs een week naar Eindhoven, vertelt
Annemarieke. Ze denkt nog na over een invulling voor andere
gemeenten die haar vroegen of daar een vergelijkbaar project is
op te zetten. “Ik zie het niet zitten om daar zelf in wijken te gaan
zitten. Het moet geen trucje worden. Wellicht kan ik andere kunstenaars aan die steden koppelen en zo de fakkel overdragen.”

met haar professionele camera of met de eigen mobiele telefoon,
in de studio maar ook op een bijzondere plek in de wijk of bij de
eigen voordeur. Om dit te doen heeft ze wel de moeite genomen
om de wijk écht te leren kennen.
Samen iet bijzonders maken
Annemarieke: “Ik ga gewoon rondlopen en bij mensen aanbellen. Kennis maken, samen brainstormen over hoe we daar een
mooi project kunnen maken. Ik hoop de mensen er zo ver te krijgen dat ze elkaar gaan fotograferen en we er samen een mooie
expositie van kunnen maken.” Haar grote wens was om muurschilderingen te laten maken van de met de buurt gemaakte
portretten maar omdat de hele wijk op de schop gaat wordt dat
lastig. “Geeft niet hoor”, vertelt ze; “We vinden daar samen zeker
een mooi invulling voor.”

Wie haar werk wil zien is van harte welkom in het Markiezenhof en in
het wijkcentrum Fort-Zeekant, Bernadettestraat 2.

Foto’s: Annemarieke van Peppen

www.beweegme.nl
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Johanna Jacobs
‘zilverconservator’

17de-eeuwse lepel van een nog onbekende meester.
Onder: zilveren brandewijnkom.

Conservator
Johanna
Jacobs is weer
terug in Het
Markiezenhof!
Zij begeleidt
vanuit het
museum de
voorbereidingen van de expositie
‘Zes eeuwen zilver in en rond Bergen
op Zoom’. Johanna heeft binnen het
project de plaats ingenomen van
Mireille Franken.

Voorbereidingen vergen meer tijd dan verwacht

Expositie Bergs zilver in 2017
De voorbereidingen van de bijzondere expositie van zilver
uit het Markiezaat van Bergen op Zoom zijn inmiddels in
volle gang. In 2017 is het zo ver: dan biedt de tentoonstelling ‘Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’ een
overzicht van de omvangrijke zilversproductie in de regio.
Tevens zal in combinatie met de expositie een boekwerk
over Bergs zilver verschijnen.
Aanvankelijk was de tentoonstelling al voor dit jaar gepland.
“Het bleek dat met name de voorbereidingen voor de tentoonstelling nog zo veel tijd vergen, dat het verstandig is gebleken
om de opening te verschuiven naar 2017”, meldt projectleider
Klaas Hielkema. “Ook de ambitieus opgezette projecten buiten
het museum maken een later tijdstip noodzakelijk. Dat is jammer, maar alles behalve onoverkomelijk. Beter heel goed en
wat later, dan snijden in een breed opgezet programma.”
Vanuit de gemeente Bergen op Zoom sluit het belang van een
dergelijke expositie -met landelijke en internationale uitstraling- goed aan bij de ambities om Het Markiezenhof als mag-
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neet voor onze stad te zien, zo stelt Hielkema. “Hiermee wordt
de basis van het project aanmerkelijk verstevigd.”
De stichting die de expositie én de uitgave van het boek
voorbereidt, beschikt nu ook over een ANBI-status en mag
rekenen op giften en schenkingen van betrokken Bergenaren.
Het zilverproject krijgt ondersteuning vanuit het Comité van
Aanbeveling. Hierin hebben diverse prominenten zitting: Wim
van der Donk (Commissaris van de Koning), Jos Koldeweij
(hoogleraar Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit), Charles
de Mooij (directeur Noord-Brabants Museum), Alexander
Pechtold (landelijk politiek leider van D66), Leo De Ren (hoogleraar Kunstwetenschappen, Leuven) en natuurlijk burgemeester Frank Petter en oud-burgemeester en thans Commissaris
van de Koning te Zeeland, Han Polman.
Stichting Bergen op Zilver
www.facebook.com/bergenopzilver
www.bergenopzilver.nl
bank: NL83 RABO 0302 5917 10

Terugblik Vriendenavond 2015

foto’s: HAN VERBEEM

Woensdag 6 oktober 2015 was een bijzondere Vriendenavond. De Vrienden van het Markiezenhof kregen een 18e-eeuws
schilderij overhandigd: het portret van de laatste markies van Bergen op Zoom, Karl-Theodor van Palts-Sulzbach. Het doek is
een schenking van mevrouw Feber-Swellengrebel uit Den Haag. Zij is die avond benoemd tot ‘Vriend voor het Leven’, met de
Gouden Beloningspenning, en heeft gratis toegang tot het museum en mag alle komende activiteiten als bijwonen! Eremetaal was er ook voor vertrekkend directeur Wim Reijnders. Hij mocht eveneens de Beloningspenning in ontvangst nemen.
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AGEN DA

Hofconcerten
Musica de Seicento

Heeft u e-mail? Laat het ons weten
Bent u Vriend(in) van Het Markiezenhof? Dan hebben we óók uw
e-mailadres nodig. Als u dit (nog) niet heeft doorgegeven, stuurt u dan
svp uw e-mailgegevens naar ons secretariaat: evdhoeden@gmail.com

Ook in het voorjaar van 2016 zijn er weer
Hofconcerten van Musica de Seicento (Stichting voor Oude Muziek). Deze stichting brengt
muziek uit de 17e eeuw. De concerten hebben
plaats in de Hofzaal, kaarten zijn verkrijgbaar bij
de kassa van het museum.
• Zondag 6 maart: Ensemble Bachfreunde,
aanvang 11.00 uur;
• Zondag 24 april: Optreden van Iris de
Koomen, Margriet Verzijl en Marco de
Sousa. Aanvang 15.00 uur.

Hofzaallezingen maart

Makkelijk én snel aanmelden via onze site!

Zaden- & stekjesmarkt
op Grote Binnenplaats

Bezoekadres museum: Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom. T: 0164-277077

Zondag 24 april is tussen 10.00 en12.00 uur
‘s ochtends een zaden- en stekjesmarkt, onder
de galerij van de Grote Binnenplaats van het
Markiezenhof.
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STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van Noordwest-Europa. Al vanaf 25 euro per jaar p.p. bent u Vriend(in).

colofon

De maand maart staat in het teken van de
Hofzaallezingen. Vier dinsdagen is er een lezing
over een onderwerp uit de geschiedenis van
Bergen op Zoom.
• Dinsdag, 1 maart: Op zoek naar de Romeinen, door Marco Vermunt;
• Dinsdag 8 maart: ‘8 maart 1814: Vergeten
Oorlog’, door Pieter Geertsma;
• Dinsdag 15 maart: ‘De weervissers van
Bergen op Zoom’, door Marc van der Steen;
• Dinsdag 22 maart: ‘Twee eeuwen schippers en scheepvaart in Bergen op Zoom’,
door Gerrit Groeneweg.

Bestuur: Frans van Dongen (voorzitter), Elske van der Hoeden
(secretaris), Jan Bakker (penningmeester), Ad Houtman,
Adrie Verbeem, Hélène van Oorschot, Han Verbeem.
Donaties en bijdragen (IBAN): NL65 INGB 0003450498
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
E: evdhoeden@gmail.com

De Vrienden worden óók per e-mail op de hoogte gehouden.
Geef daarom uw e-mailadres door aan onze administratie!

Het museum is dagelijks geopend (maandag gesloten)
van 11.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van de Jaarkaart
hebben Vrienden van het Markiezenhof vrij toegang.
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